
Tvoj Otec 

 

Poznámka: Táto skupinka je o tom, aké sú naše predstavy Nebeského Otca konfrontácia 

s pravdou o tom, aký naozaj je. Je to viac zamerané na aktívne používanie Biblie a hľadanie 

textov. Veľmi ťa povzbudzujem do toho, aby si venoval/a dosť dlhú časť aj rozprávaniu 

o tom, ako si predstavujete Boha Otca a o porovnávaní Ho so svojím pozemským otcom. 

No na konci skupinky isto jasne vysvetli a podotkni, že náš Nebeský Otec je všetko to, čo 

sa o Ňom píše v Biblii a akákoľvek iná predstava, ktorá je v rozpore s tým, nie je pravdou. 

Na konci skupinky si vyhraďte čas na modlitby – aj také tiché osobné, kde budete prosiť 

Boha, aby vám ukázal seba v pravom svetle. 

 

Aktivitka na úvod 

Môžete sa dohodnúť, že si na skupinku prinesiete fotky svojej rodiny a predstavíte si ju 

navzájom. Je to veľmi dobrá aktivitka na spoznanie pozadia svojich učeníkov a ich histórie. 

Môžete sa aj dohodnúť, že špeciálnu pozornosť budete venovať svojim otcom a 

porozprávate si o nich trošku viac. 

 

Otázky na diskusiu 

1. Opíš ako si predstavuješ Boha Otca. 

2. Prečo si myslíš, že si vybral práve formu Otca? 

3. Čo vyformovalo tvoju súčasnú predstavu o Bohu Otcovi? 

4. Čo vyformovalo tvoju predstavu o Otcovi? Pozeráš sa na neho skrz to, ako poznáš 

svojho pozemského otca? Myslíš, že Nebeský Otec je taký istý? Myslíš si, že Boh 

Otec je úplne iný? Prečo? 

 

Biblické štúdium – Naša osobná predstava o Bohu a aký je Boh naozaj 

Toto štúdium môže byť prakticky realizované rôznymi spôsobmi – v skupinkách, každý 

sám alebo spoločne. Najprv skúste prečítať biblické texty a pokúste sa uhádnuť, o akej 

charakteristike Boha hovorí. 

 

1. Boh je inteligentný a vševedúci (je to viditeľné z usporiadania v stvorení) – Rim 

1:19 – 20, Ž 147:5, Iz 40:28 

2. Boh je večný – Ž 90:2, Jud 1:25, Iz 44:6, Zj 1:8 

3. Boh je osobný – 1M 1:2 



4. Boh je všadeprítomný – Ž 139:7 – 10 

5. Boh je všemohúci – 1M 18:14, Jer 32:17 

6. Boh je zvrchovaný – 1M 14:19, Sk 17: 24 – 28, Ž 24:1 

7. Boh je milujúci – 1Jn 4:8,16, Iz 30:18 – 21, 49:14 – 16, 2M 33:17 – 20, Joel 2:13,  

Ž 86:15 

8. Boh je spravodlivý – Mk 10:18, Job 34:10, Hab 1:13 

9. Boh je nemenný – Žid 13:8, Jk 1:17, 1Sam 15:29 

10. Boh je pravdivý a spoľahlivý – Žid 6:18, 4M 23:19, Tit 1:2, 2Tim 2:13 

11. Boh je spravodlivý – Rim 2:1.5, 1M 18:25, Ž 19:10 

12. Boh je milostivý a milosrdný – Ž 86:15, Lk 6:36 

13. Boh je trpezlivý – Jer 15:15 

14. Boh je pravda – Ž 119:159 

 

Keď si toto všetko prečítal/a, aký máš pocit z Boha? Vyzerá to, že je dokonalý. Mám pre 

teba výbornú správu. On je. Všetko, čo si si mohol/a čítať teraz v Biblii, je 

nespochybniteľná pravda o Bohu. A k tomu On je tvoj Otec. Predstav si mať otca, ktorý 

spĺňa všetky tieto charakteristiky na 100 %. Ďalšia dobrá správa! Nemusíš si to 

predstavovať, lebo takého otca už máš. Je to tvoj nebeský otec. 

 

Bez ohľadu na to, akého máš pozemského ocka (či najsuperskejšieho alebo je s ním ťažko), 

tak je dôležité, aby si mal/a správnu predstavu (teológiu) o tom, kým je tvoj nebeský Otec.    

A preto je dôležité nielen to vedieť, ale aj podľa toho žiť a veriť tomu. 

 

Pamätaj keď budeš naprávať svoju predstavu Boha otca pre seba a pre ostatných: 

• Môže to byť zložitý proces – nevzdávaj to. 

• Nespochybňuj to, čo je pravda a čomu si uveril vo svetle, ak sa nachádzaš 

momentálne v tme. 

• Buď ochotný/á žiť s protirečeniami, kým nenájdeš pravdu. 

• Nenechaj svojej skúsenosti diktovať tvojej teológii o Bohu. Nechaj, nech pravda 

Písma tvorí pravdivé kúsky o Bohu Otcovi. 

 

Diskusia & Otázky na zamyslenie 

 

1. Čo je a odkiaľ pochádza tvoja zlá skúsenosť, ktorá ovplyvňuje to, ako vnímaš Boha? 

Ako tvoj pozemský otec reprezentuje toho nebeského? 

2. Máš nejakú skúsenosť, ktorá protirečí biblickej pravde o Otcovi? 


